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جميع برامج «جامعة حمدان بن محمد الذكية»
ذات معايري عاملية ومعتمدة من قبل وزارة الرتبية

والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
سارعوا بالتسجيل يف مقر الجامعة يف مدينة ديب األكادميية

لالتصال عىل الرقم التايل: 044241001
 Learn@hbmsu.ac.ae :أو مراسلتنا عىل

وللمعلومات حول متطلبات التسجيل 
ورشوط التقديم يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين:

 www.hbmsu.ac.ae

إعداد: مرفت عبد الحميد 
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كلية إدارة األعامل والجودة

كلية الّدراسات الّصحية والبيئية

كلية التعليم اإللكرتوين

كلية الذكاء االصطناعي

- غرافيك: حسام الحوراين
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حرصت الجامعة عىل ترســـيخ ومتتني عالقاتها وصالتها الدولية مع مختلف الهيئات واملؤسسات، كام حرصت عىل 
طرح املبادرات الفعالة التي تخدم هذه العالقات والرشكاء. وتقوم هذه التحالفات عىل تحقيق التعاون الدويل يف 

مجاالت عدة مثل الصحة والبيئة والتعليم اإللكرتوين والجودة وإدارة األعامل. 
وتتحالف الجامعة اليوم مع املؤسســـات الشـــهرية مثل: جامعة أوبريتا دي كاتالونيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنية، جامعة تسينغ – هوا، معهد األمم املتحدة للتدريب يونيتار وغريها.

• دبلوم يف إدارة الصحة
• بكالوريوس يف إدارة الصحة

• ماجستري العلوم يف التميز املؤسيس
• ماجستري العلوم يف الصحة العامة

• ماجستري العلوم يف إدارة املستشفيات
• شهادة الدكتوراه يف الفلسفة - إدارة الّرعاية الّصحية

•    إعداد القادة الدوليني
•    إعــداد قادة االبتكار يف القطاع الحكومي 

•    إعــداد قادة االبتكار والتميز املؤسيس 

•    مقيم منظومة التميز الحكومي 
•    مستشار منظومة التميز الحكومي 

•    خدمة املتعاملني سبع نجوم توافقاً مع منظومة 
      التميز الحكومي

•    صناعة السعادة واإليجابية يف القطاع الحكومي 
 

•    الريادة اإلبداعية من الفكرة إىل العاملية
•    ريادة االعامل وعلوم التكنولوجيا

•    الذكاء االصطناعي ومدن املستقبل
•    الذكاء االصطناعي من التحول إىل االنطالق

•    صناعة املدن الذكية  
•    مستشار الذكاء االصطناعي والحكومة الرقمية

•    تحليل البيانات
•    املربمج املواطن

•   دبلوم الدراسات العليا يف تصميم وتطوير املناهج 
   بالتعاون مع اليونيسكو

•    تربية املوهوبني 
•    املدرب الرقمي املعتمد

•    االتصال املؤسيس واإلعالم الرقمي

•    االبتـــكار واملرسعات الحكومية يف تصميم وصناعة 
 x10 املستقبل

•    املرسعات الحكومية يف التميز الحكومي
•   قادة االبتكار والتميز املؤسيس يف صناعة

   وتصميم املستقبل  

• ماجستري اآلداب يف قيادة وإدارة التعليم اإللكرتوين
• ماجستري العلوم يف تقنيات التعليم التفاعلية

• ماجستري اآلداب يف املناهج والتعليم اإللكرتوين
• شهادة الدكتوراه يف الفلسفة – القيادة الرتبوية

• بكالوريوس يف إدارة األعامل واملوارد البرشية
• بكالوريوس إدارة األعامل والجودة

• بكالوريوس إدارة األعامل يف املحاسبة
• ماجستري يف الصريفة والتمويل اإلسالمي

• ماجستري يف إدارة املوارد البرشية
• ماجستري يف إدارة املرشوعات

• ماجستري العلوم: يف التميز املؤسيس
• ماجستري اإلدارة يف القيادة التنظيمية

• ماجستري العلوم يف إدارة اإلبداع والتغيري
• ماجستري إدارة االعامل التنفيذي 

   يف الصريفة والتمويل اإلسالمي
• شهادة الدكتوراه يف الفلسفة - إدارة الجودة الشاملة
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